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O čem to dnes 

bude?
• Úvodní vhled

• Termíny, pojmy, zkratky (nejen) z oblasti vyhledávání

• Podstata a principy fungování vyhledávače Google

• Jak se do vyhledávání dostat – základní informace

• Jak náš web optimalizovat tak, aby nás Google viděl a měl rád

• Google Search Console - k čemu, proč, jak

• Google My Business / Moje firma – základní informace a principy

• Jak založit a dokonale vyplnit profil v Google My Business

• GMB prakticky a naživo

• Trendy (nejen) v Google My Business, vývoj vyhledávání

• Závěr



ÚVOD DO 

VYHLEDÁVÁNÍ 

A NÁSTROJŮ GOOGLE



Jak být vidět ve 

vyhledávání

a (ne)platit za to?











Google je brána pro návštěvníky vašeho webu

• Správná práce s vyhledávači a jejich funkcemi = vyšší pozice 
zobrazení vašeho webu a profilu vaší firmy 

• Vyšší pozice = vyšší pravděpodobnost nalezení vaší firmy a 
konverze (offline / online návštěva – nákup – zapamatování)

• Ideální je důsledná a kvalitní práce s organickým
vyhledáváním + nezapomínání na rozsáhlé možnosti placené
propagace (Google Ads, Sklik,…)

BUĎTE „TOP OF MIND“ V DIGITÁLNÍM 

PROSTŘEDÍ SVÉHO OBORU!



Terminologická rozcvička I

• SEO = Search Engine Optimization – optimalizace pro vyhledávače – proces vylepšování 
webu pro vyhledávače

• SEM = Search Engine Marketing – marketing ve vyhledávačích – forma online reklamy, 
placené formy propagace ve vyhledávačích zaměřené na zvyšování známosti a 
viditelnosti webu

• SERP = Search Engine Result Page – stránka výsledků vyhledávání – konkrétní výstup 
vyhledávání na dané klíčové slovo – důležité je umístění (indikuje úroveň SEO / SEM)

• Index = „rejstřík“ - souhrn všech webových stránek, o kterých Google ví a zobrazuje je 
těm, kteří vyhledávač využívají – položka indexu = obsah, umístění (URL) – proces 
načtení a přidání určitého webu do indexu = indexování webu



Terminologická rozcvička II

• Procházení = proces vyhledávání nových či aktualizování již indexovaných webových 
stránek vyhledávačem Google – objevování adres URL následováním odkazů, načítáním 
Sitemaps apod. – procházení předchází indexování

• Prohledávač / Googlebot = automatizovaný skript / software, který prochází (načítá) 
stránky z webu a ty následně indexuje 

• Sitemap = soubor v kořenovém adresáři webu (na serveru), který pomáhá internetovým 
vyhledávačům vyznat se na webové stránce – formát XML (PHP, HTML,…) – pomáhá 
vyhledávacím robotům procházet jinak těžko dosažitelné stránky – součást robots.txt

• Robots = soubor v kořenovém adresáři webu, který umožňuje správci webu zakazovat či 
povolovat přístup Googlebotů a dalších automatizovaných skriptů pro indexaci stránek (tj. 
vyřazovat, nebo naopak zařazovat některé části webu do vyhledávání)



Optimalizace sem, optimalizace tam

• Ať už jste vlastník rostoucí a prosperující 
firmy, webmaster, kodér, obsahový 
specialista, copywriter, nebo jen nadšenec, 
který chce udržet krok svého businessu s 
dobou digitální

• Detaily dělají celek – marginální úpravy v 
rámci webu mohou znamenat zásadní 
dopad na vyhledávání stránky = 
návštěvnost webu = konverze

• Optimalizace pro vyhledávače není 
jednorázová záležitost – konstantní a 
poctivá práce znamená výsledky – kvalitní 
a vysokou návštěvnost a vysokou míru 
konverze i zapamatování značky



Gu… co? Google!

• Vyhledávač – tj. fulltext = webová aplikace, 
která pomáhá uživatelům internetu v hledání 
webových stránek

• Vyhledávání = výstup výsledků po zadání 
klíčové fráze / dotazu / slova

• Databáze sestavená roboty na základě 
procházení webových stránek (neustálý, 
časově nedefinovaný proces)

Proces indexace a následného zařazování webů na určité pozice

řídí algoritmy = nejsou známé, řídí se technickou kvalitou, 

obsahovou kvalitou a dalšími faktory



Indexace – dozor nad vaším obsahem

• Proces hledání (procházení) a zařazování 
stránek do rejstříku (indexu) je časově 
nespecifikovaný

• U webů s vyšší oblíbeností a návštěvností 
(trafficem) můžou roboti web procházet a 
aktualizovat několikrát denně, jiné weby 
mohou procházet jen párkrát ročně.

• Robot po návštěvě stránky rozděluje plusové 
a mínusové „body“ – rozhodující je kvalita 
technická i obsahová, následování trendů
vyhledávání, přizpůsobení mobilním 
zařízením, voice search (hlasové 
vyhledávání) apod.



Algoritmy – neviditelný „bič boží“ na váš web

• Vyhledávače se snaží návštěvníkům na 
vyhledávací dotazy zobrazovat výhradně 
kvalitní výsledky→ i z toho důvodu jsou 
algoritmy, které kvalitu posuzují, utajované

• I přes utajení existuje soubor pravidel a 
doporučení, která se nemění, a které je 
nutno dodržovat (roboti takovéto faktory 
kontrolují mezi prvními)

• Činitelé, podle kterých vyhledávače (resp. 
roboti) určují umístění webu, se mohou
nacházet na dotčené stránce, ale i mimo ni 
= dělení na „on-page“ a „off-page“ faktory



Jste na Googlu?

Zkontrolujte si, zda je váš web úspěšně 

zahrnut v indexu Googlu (tj. zda je zaindexován):







Nejsem na Googlu! Proč?

Důvody dle Googlu:

• Web není dobře propojen s ostatními weby na internetu

• Nedávno jste spustili nový web a Google neměl čas ho projít

• Design webu ztěžuje efektivní procházení jeho obsahu

• Google při pokusu o procházení webu zaznamenal chybu

• Googlu v procházení webu zabraňují vaše zásady



Nejsem na Googlu! Proč?

Důvody reálně a srozumitelně:

• nekvalitní práce s nerelevantním a neaktuálním obsahem

• nevyužívání funkce „My Business / Moje firma“

• nepřizpůsobení webu mobilním zařízením

• pomalé načítání, technická zastaralost webu

• nedostatečné zabezpečení

• nepřítomnost souboru Sitemap v adresáři



EXKURZ DO 

SEO
ANEB KRÁTCE A 

VÝSTIŽNĚ



Se… co? SEO!

Search Engine Optimization – když pravidla musí být

• SEO není práce pro jednoho člověka – jde o výsledek kvalitní souhry 
(web)designéra, kodéra, markeťáka, stratéga a někdy i mnoha dalších

• SEO není jen o hraní si se slovy – technické SEO někdy hraje prim, 
ideální je kombinace všech on / off page faktorů, technického i 
obsahového SEO apod.

• SEO není jednorázová úprava – jde o konstantní, nepřestávající 
proces aktualizace webu, sledování trendů a práce s nimi

• SEO není vaše spása – je to jen dílek skládačky, na cestě na první 
pozici ve vyhledávání je potřeba udělat a pravidelně dělat více



SEO krátce a výstižně I

Optimalizace samotného webu

• ON PAGE faktory – přímo spjaté s obsahem / kódem webu
• jde o mix technických i obsahových parametrů

• technické = zejména tzv. sémantika stránky → správné používání HTML 
značek z hlediska jejich významu (<h1> jako hlavní nadpis, <strong> pro 
zvýraznění apod.)

• kvalita kódu = struktura zdrojového kódu (obsah předchází hierarchicky navigaci 
apod.)

• validita kódu = nesmí obsahovat chyby (roboti nemusí web přečíst)

• absence neplatných odkazů (error 404 alias „bílá smrt“)

• hodnota textů = přítomnost klíčových slov v obsahu webu, jejich rozmístění 
(titulek, nadpisy,…), hustota (nejde o počet, nýbrž o poměr k ostatním slovům)



SEO krátce a výstižně II

• OFF PAGE faktory – nenacházejí se přímo na hodnoceném webu

• jde zejména a obsahové / odkazové faktory

• zpětné odkazy (tj. backlinks) = každý odkaz mířící na hodnocenou stránku z jiné 
stránky – čím vyšší skóre (kvalita, pozice, relevance) odkazující stránky, tím vyšší 
viditelnost odkazovaného webu

• vnitřní odkazy v rámci webu = interní linkbuilding (budování odkazů), prolinkování
stránek s dokumenty, odkazy na nadřazené stránky, dostatečné hluboká informační 
architektura webu apod.

• sociální signály = v dnešní době absolutní „must have“ – komunikace na sociálních 
sítích využívající podobná klíčová slova, odkazující na hodnocenou stránku, 
relevantní vzhledem k tématu – povědomí o stránce v rámci sociálních sítí zvyšuje 
viditelnost, důvěryhodnost a význam webu pro vyhledávače







Search Console – pomocník pro organiku

• Bezplatný webový nástroj / 
aplikace usnadňující sledování 
a správu přítomnosti našeho 
webu ve vyhledávání Google

• Ověřuje, zda Google web vidí, upozorňuje Google na nový obsah, 

pomáhá jiný odstranit, obsahuje statistiky, mapuje nastavení, napadení 

viry, analyzuje, na která klíčová slova a fráze se web ve vyhledávači 

zobrazuje, mapuje interní prolinkovanost i externí backlinky, zjišťuje 

adekvátnost obsahu a přizpůsobení mobilním zařízením, měří 

rychlost,…













Search Console – zásadní funkce a význam I

• Poskytuje zpětnou vazbu o tom, jak se daří vaší stránce ve výsledcích 

vyhledávání→ význam především pro:

• sledování výkonnosti ve výsledcích vyhledávání

• ukazování, jak Google vidí vaší webovou stránku

Nejdůležitější funkce

• Analýza vyhledávání = které vyhledávací / klíčová slova / fráze vedou 

návštěvníky na váš web – kteří uživatelé proklikávají na váš web – které 

webové stránky odkazují na tu vaši

➔ pokud na web odkazují irelevantní fráze a slova = nutná úprava textace



Search Console – zásadní funkce a význam II

• Přehled mobilní použitelnosti = které části se 

zobrazují na mobilních zařízeních korektně, které 

naopak na mobilních zařízeních nefungují, nebo 

se zobrazují nevhodně / s nedostatky

• Přehled indexového prohledávání = analyzuje, 

zda může Google úspěšně otevřít naše webové 

stránky – pokud nemá Google do webu přístup, 

nemůže náš web ani zařadit do výsledků 

vyhledávání



















GOOGLE MY 

BUSINESS
ANEB BUĎTE V GOOGLU VIDĚT NA 

MAXIMUM



My Business = váš byznys, vaši návštěvníci

• Služba Google, která je zdarma

• Dává vlastníkům firem a organizací možnost 

sledovat a upravovat, jak je jejich byznys 

(ne)vidět v prostředí vyhledávání Google – na 

všech jeho platformách, v SERPu,…

• Jde ale především o službu (potenciálnímu) 

zákazníkovi – viditelnost sídla firmy, provozní 

doby, kontaktů, webu, informací, novinek, 

proklik do map a zobrazení v Google Maps, 

navázání na aplikaci, možnost rezervace apod.







Jak mít byznys v My Business?

• Registrace zdarma na 

https://business.google.com/create

• Pro začátek budete potřebovat

• NÁZEV firmy, 

• ADRESU firmy (pokud chcete být vidět v 

Google Maps), 

• KATEGORII zařazení firmy, 

• TELEFON či URL webu (ideálně obojí)

• Následně je nutné OVĚŘENÍ firmy (resp. 

potvrzení vašeho vlastnictví, případně 

vyhledání osoby, která oprávnění má)

https://business.google.com/create


Je to můj byznys. Fakt! – aneb ověření firmy

• Google si dává záležet na přesnosti a úplnosti = relativně silná kontrola 

správnosti údajů v GMB

• Ověření je nutné pro založení účtu v GMB a zobrazování informací o firmě

• Mj. forma obrany před falešnými společnostmi či eshopy, MLM, podomními 

prodeji, podvodníky, vydáváním se za vlastníka společnosti apod.

• Několik způsobů verifikace:

• nejčastěji požádáním o zásilku od Google – po obdržení přepis kódu

• výjimečně telefonicky, SMS, zasláním emailu, pomocí Search

Console,…

• propsání informací o společnosti do Google může trvat i týdny!



Buďte ověření, úplní a důvěryhodní!

• GMB používejte buď zcela naplno, anebo vůbec – polovyplněný profil 

spíše odpuzuje, než o něco více láká

• Sledujte průběžně inovace a vylepšení prezentace firmy – stále se něco 

objevuje a Google stále něco nového přidává

• Uvádějte jen a pouze přesné, ověřené, pravdivé údaje – opak vám vaši 

zákazníci stonásobně (negativně) vrátí a profil vám nenávratně „pokazí“

• Využívejte možností GMB na maximum, do poslední funkce – nahrávejte 

fotky, pište příspěvky, aktualizujte a přidávejte novinky, komunikujte

• Interagujte se zákazníky aneb odepisujte všem, opravdu všem –

koncový zákazník využívá GMB především pro reviews (recenze), reagujte 

na ně konstruktivně, věcně, ověřeně, s péčí a zájmem, ale především 

reagujte











Jak úspěšně a úplně profil vyplnit?

• Název firmy = možno obohatit o emoji (upoutání pozornosti) – pozor na 

možný zákaz rozšíření o lokalitu v Google Ads (placené promo)



Jak úspěšně a úplně profil vyplnit?

• Primární kategorie = zásadní pro následnou volbu atributů, které se v 

rámci jednotlivých kategorií liší – viz http://bit.ly/GMB-Kategorie

• URL vašeho webu = pokud bude „holá“ (čistě jen adresa), bude se v 

Google Analytics řadit do „direct“ kanálu – pro mapování a analýzu 

doporučuji používat UTM parametry (následně řazení do kanálu z 

business.google.com, médium „organic“ a kampaň např. „Google-moje-

firma-Jihlava“) 

http://bit.ly/GMB-Kategorie


Jak úspěšně a úplně profil vyplnit?

• Služby - nabídky = relativně nová položka profilu – de facto přenesení 

menu webu do profilu GMB – 2 úrovně (hlavní – podpoložky) vyplnění v 

desktop verzi, zobrazování pak ale výhradně v mobilních Google Maps



A komu tím prospějete? – Sobě i zákazníkům.

• Informační konzistence. Zaznamenali jste někdy nepravdivé informace 

o vaší firmě / organizaci? Aktualizace a péče o profil v GMB tomu zabrání.

• Viditelnost napříč vyhledáváním. Mnoho služeb či aplikací třetích stran 

se spoléhá na SERP a další výsledky Google. Pokud v nich budete vidět, 

uvidí vás četněji i mimo něj.

• Lepší první dojem. Možnost nahrávat fotografie i videa a prezentovat tak 

váš byznys ještě atraktivněji. Video je stále král obsahu – platí to i zde.

• Insight, statistiky, čísla. Co vaši zákazníci hledají, jak se k vám 

dostávají, jsou relevantní?

• Komunikace, reakce, péče. Další šance, jak interagovat, projevit zájem, 

starat se, zapůsobit, budovat dobré jméno a zapsat se do paměti.



GMB 

PRAKTICKY



TRENDY V GOOGLE MY 

BUSINESS / GOOGLE 

MAPS



VIDEO



FIREMNÍ MINI WEB



POSTY

• v GMB od roku 2018

• platnost 7 dní

• možnost kopírovat je v 

mobilní aplikaci

• možnost nahrát fotografii

• cílem je sdílet akční firemní 

nabídky, propagovat

události, informovat

zákazníky o nadcházejících 

událostech v konkrétní 

lokalitě, upozornit na 

produkty, zvýraznit nové



ZPRÁVY

• spuštěno 2018 celosvětově - nutná aktivace v dashboardu GMB

• rychlá komunikace mezi firmou - zákazníkem neveřejně (oproti recenzím / 

dotazům)



APPOINTMENTS
ANEB MOŽNOST REZERVACE V GMB

• zajištění schůzky či 

rezervace času pro akci, 

setkání, ubytování, místa k 

sezení v divadle, kině, 

restauraci… prostřednictvím 

Google My Business profilu 

– na jedno kliknutí

• zadání vlastní URL pro 

odkázání na rezervační web

• využití partnerských „open 

listings“ systémů Googlu





Neusněte na vavřínech. Stále se vzdělávejte!

• https://www.blog.google/products/ - The Keyword – oficiální blog Googlu

• https://czechrepublic.googleblog.com/ - český „googleblog“ – inspirace a články

• https://www.thinkwithgoogle.com/ - Think with Google – marketingové průzkumy, 

digitální trendy s reporty a daty, tutoriály, průvodci, infografiky a články od Googlu

• https://support.google.com/business – Nápověda Google – rychlá pomoc v 

trablích

• https://learndigital.withgoogle.com/ - Digitální Garáž – letem světem online 

marketingem (nejen) v Google 

• https://developers.google.com/ - pro pokročilejší webdesignéry / kodéry / 

technicky zdatné správce webů – trendy v UX / UI, informace a články z 

celosvětových akcí apod. 

https://www.blog.google/products/
https://czechrepublic.googleblog.com/
https://www.thinkwithgoogle.com/
https://support.google.com/business
https://learndigital.withgoogle.com/
https://developers.google.com/


DOTAZY? ☺



lukykoutny@gmail
.com

fb.com/saaaky

instagram.com/lukyko
utny
linkedin.com/in/lukyk

outny/ 

Díky za 

pozornost!

mailto:lukykoutny@gmail.com
https://www.facebook.com/saaaky
https://www.instagram.com/lukykoutny/
https://www.linkedin.com/in/lukykoutny/

